
๑๔ 
 

 

๒.  การประเมินความเส่ียง 
 

องค์ประกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรุป 

ส านักปลดั 
กจิกรรมด้านการบริหารงานบุคคล   

๑. มีความเส่ียงอนัเกิดจากอตัราก าลงัเจา้หนา้ท่ี
ผูป้ฏิบติังานไม่เพียงพอ    และหน่วยงานมีพนกังานเป็น
จ านวนมาก  มีการเปล่ียนแปลงขอ้มูลประวติัส่วนตวั  สิทธิ
สวสัดิการ  การเล่ือนระดบั เล่ือนขั้น โอนยา้ย ฯลฯ อยูต่ลอด 
จึงท าใหไ้ม่สามารถท างานเอกสารไดท้นั  จึงท าใหข้าด
ความละเอียดรอบคอบในการจดัท าเอกสาร 

๒. มีความเส่ียงอนัเกิดจาก  เจา้หนา้ท่ีปฏิบติังานยงัขาด
ความรู้ความเขา้ใจและความช านาญในทกัษะการปฏิบติังาน
โดยตรง  เน่ือง จากไม่ไดท้  าการศึกษาและคน้ควา้ระเบียบ
หลกัเกณฑแ์นวทางการปฏิบติังานใหม่ๆ  อยา่งต่อเน่ืองมี
ความเส่ียงอนัเกิดจากการปฏิบติังานมีหว้งระยะเวลาเป็น
เคร่ืองก าหนด   มีรายละเอียดของเอกสารและขั้นตอน
ในทางปฏิบติัมาก จึงท าใหมี้การแกไ้ขเอกสารอยูต่ลอด 
 กจิกรรมด้านกฎหมาย 

๑. การร้องทุกข ์หรืออุทธรณ์การด าเนินการทางคดี 
พิจารณาตอบขอ้หารือปัญหากฎหมาย 

๒. การใหบ้ริการรับ-แกไ้ขปัญหาเร่ืองร้องเรียน ร้อง
ทุกขแ์ละแนะน าระเบียบขอ้กฎหมายใหก้บัประชาชน 
กจิกรรมงานนโยบายและแผน 

๑. กิจกรรมการจดัท าแผนพฒันาเทศบาลต าบลจนัจวา้ 
ความตอ้งการท่ีแทจ้ริงของประชาชนเป็นเ พียงทางผา่น
ตวัแทนหมู่บา้นประชาชนยงัไม่กลา้แสดงความคิดเห็นและ
มีส่วนร่วมในการจดัท าแผนพฒันาเท่าท่ีควร 

๒. โครงการ /กิจกรรมท่ีบรรจุไวใ้นแผนพฒันายงัขาด
ความชดัเจนในกลุ่มของเป้าหมาย  สถานท่ีและงบประมาณ 

๓. แผนพฒันายงัไม่สามารถแกไ้ขปัญหาความตอ้งการ
ของประชาชนไดอ้ยา่งแทจ้ริง 

ส านักปลดั 
กจิกรรมด้านการบริหารงานบุคคล   
จากการประเมินความเส่ียงพบวา่ยงัเกิดความผดิพลาด
ของขอ้มูลดา้นงานเอกสาร  ไม่เป็นไปตามระเบียบ
กฎหมายก าหนด  แบบฟอร์มการจดัท าไม่ถูกตอ้ง  และ
เกิดความล่าชา้ในการปฏิบติังาน  ขอ้มูลต่าง ๆ ในแฟ้ม
ประวติัไม่เป็นปัจจุบนัจึงตอ้งมีการพฒันาความรู้ทกัษะ
ของผูป้ฏิบติังานอยา่งสม ่าเสมอและต่อเน่ือง  รวมถึง
ส่งเสริมใหว้างแผนการปฏิบติังานใหเ้ป็นไปตามหว้ง
ระยะเวลาท่ีก าหนด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๕ 
 

 

องค์ประกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรุป 
๔. การจดัท าแผนพฒันาและโครงการมีความเส่ียงต่อ

ความสอดคลอ้งและ/หรือเส่ียงต่อการสนบัสนุนเป้าหมายใน
ยทุธศาสตร์และวสิัยทศัน์ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

๕. ความเส่ียงต่อการท างานแบบบูรณาการอยา่งมี
ประสิทธิผลของประเด็นยทุธศาสตร์เดียวกนัหน่วยงาน
ภายในองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิ นรวมทั้งภาคส่วนท่ี
เก่ียวขอ้งอาทิเช่นภาคประชาสังคมและธุรกิจเอกชนและภาค
ราชการในพื้นท่ี 
งานงบประมาณ 

๑. การใชจ่้ายงบประมาณมีความเส่ียงสูงมาก เน่ืองจาก
การบริหารงบประมาณไม่เป็นไปตามแผนงาน และมีการ
เปล่ียนแปลงโอนเพิ่มโอนลดบ่อยมาก 

๒. การใชง้านระบบบนัทึกบญัชี(e-laas) ขององคก์ร             
ปกครอง ฯ มีความล่าชา้มากในการเขา้ใชร้ะบบ 
งานทะเบียนราษฎร 

๑. ด าเนินการปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์และจ านวน
คอมพิวเตอร์ในการใหบ้ริการปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์
ใหมี้ศกัยภาพดีข้ึน 

๒. การใหบ้ริการของพนกังานเจา้หน้าท่ีความรู้
ความสามารถของพนกังานเจา้หนา้ท่ี 

๓. ปรับปรุงสถานท่ีการใหบ้ริการระบบล าดบัขั้นตอน
ในการใหบ้ริการ 
งานทะเบียนพาณชิย์ 
       การใหบ้ริการงานทะเบียนพาณิชยล่์าชา้อนัเน่ืองจาก
ระบบขั้นตอนการจดทะเบียนผา่นระบบอินเตอร์เน็ต (ระบบ
คอมพิวเตอร์)มีความล่าชา้ในการรับส่งขอ้มูลกบักรมพฒันา
ธุรกิจการคา้ 
งานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย 
     กิจกรรมการด าเนินการช่วยเหลือผูป้ระสบสาธารณภยั    

๑. การใหค้วามช่วยเหลือผูป้ระสบภยัไม่ทนัท่วงที 
๒. เจา้หนา้ท่ีมีไม่เพียงพอต่อการท่ีรับผดิชอบในงาน

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๖ 
 

 

องค์ประกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรุป 
ป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือน 

๓. ขาดวสัดุอุปกรณ์ท่ีมีประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน  
ซ่ึงไม่สามารถตอบสนองความตอ้งก ารของประชาชนได้
อยา่งทัว่ถึง 

๔. ปัญหาในการสั่งใชก้  าลงั อปพร.ในเขตพื้นท่ี   
งานธุรการ 

๑. สถานท่ีจดัเก็บเอกสารการจดัเก็บเอกสารไม่เป็น
ระบบเน่ืองจากไม่มีสถานท่ีเก็บเอกสาร 

๒. การลงเลขรับหนงัสือรับส่ง ค าสั่งและประกาศบาง
เร่ืองเจา้ของเร่ืองมาลงเลขจองหนงัสือท่ี สารบรรณกลางโดย
ไม่ระบุช่ือเร่ืองเก่ียวกบัเร่ืองอะไร ท าใหเ้กิด   ความล่า ชา้ใน
การสืบคน้   
งานกจิการสภา 
     การประชุมสภาทอ้งถ่ินเป็นการประมวลสาระส าคญัของ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วา่ดว้ยขอ้บงัคบัการประชุม
สภาทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2547 ระเบียบการประชุมสภาทอ้งถ่ินมี
ความส าคญัเพราะถือเป็นขั้นตอนมาตรฐานท่ีตอ้งปฏิบติัตาม
มิฉะนั้นอาจส่งผลต่อการลงมติหรือความชอบดว้ยกฎหมาย 
งานพฒันาชุมชน 
     การถือเงินสดจ านวนมากจากธนาคารมายงัส านกังาน
และการน าเงินสดจ านวนมากลงไปจ่ายใหก้บัผูสู้งอาย ุ  
คนพิการและผูป่้วยเอดส์ ในพื้นท่ียงัคงมีความเส่ียงต่อความ
ปลอดภยั 
งานสวสัดิการและสังคม 

กิจกรรมดา้นงานสังคมสงเคราะห์และกิจกรรมงาน
ส่งเสริมอาชีพและพฒันาสตรี   เจา้หนา้ท่ีผูค้วบคุมงานมี
เพียงคนเดียวท าใหก้ารควบคุมงานส่งเสริมอาชีพและพฒันา
สตรี  และหลายโครงการอาจดูแลไม่ทัว่ถึง  จึงท าให้
เทศบาลต าบลจนัจวา้เสียหายได ้
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๗ 
 

 

องค์ประกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรุป 

งานวชิาการเกษตร 
๑. เทศบาลยงัไม่มีเจา้หนา้ท่ีรับผดิชอบ เก่ียวกบัเร่ืองน้ี

โดยตรง และพื้นท่ีท่ีตอ้งรับผดิชอบมกวา้งขวางมาก 
๒.  ประชาชนส่วนมากของเทศบาลมีอาชีพท านาและ

ปลูกสวนยาง  และทางเทศบาลอยูร่ะหวา่งการปลูกตน้ไม้
เพิ่มเติมอีกแต่ก็ยงัยงัขาดเจา้หนา้ท่ีท่ีจะรับผดิชอบและให้
ความรู้ไดถ้ัว่ถึง 

๓. ยงัไม่มีการบริหารจดัการ  ฝึกอบรมใหค้วามรู้กบั
ประชาชนเก่ียวกบัการบริหารจดัการเร่ืองการดูแลตน้ไม้
และเร่ืองทางการท าการเกษตรอยา่งถูกวธีิ   กิจกรรมการลด
ปัญหาทางการส่งเสริมการเกษตร   บางอยา่ง  อยูร่ะหวา่ง
ด าเนินการบางอยา่งยงัไม่มีการ ตอ้งท าแผนปรับปรุงต่อไป 
 
 
กองคลงั 
     มีการก าหนดวตัถุประสงคข์องหน่วยงานอยา่งชดัเจน  
สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคใ์นระดบัองคก์ร   ท าใหก้าร
ปฏิบติังานมีความส าเร็จตามงบประมาณและทรัพยากร  
ท่ีไดรั้บจดัสรร  การประเมินความเส่ียงไดพ้ิจารณาจาก
กิจกรรมท่ีส าคญัของหน่วยงานท่ีเป็นภารกิจของหน่วยงาน
และไดเ้ผยแพร่ความเส่ียงแผนการปรับปรุงการควบคุม
ใหก้บับุคลากรในหน่วยงาน   เพื่อถือปฏิบติัซ่ึงไดมี้การ
ประชุมหารือร่วมกนัในการแกไ้ขปัญหาตลอดจน  มีกลไก
ในการด าเนินงาน  เช่น  มีการปรับเปล่ียนค าสั่งแบ่งงานให้
เป็นไปตามความเหมาะสม  มีการมอบอ านาจภายใน
หน่วยงาน  เพื่อใหส้ามารถปฏิบติัหนา้ท่ีไดอ้ยา่งราบร่ืน 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กองคลงั 
ผลการประเมินพบวา่ กองคลงัมีความเส่ียงดงัน้ี 
๑.   กจิกรรมการยมืเงินงบประมาณ มีความเส่ียงคือ 
1.1)  การส่งใชเ้งินยมืยงัไม่เป็นไปตาม
ก าหนดเวลา   
๒.  กจิกรรมการรับเงินและเบิกจ่ายเงิน มีความเส่ียงคือ   
    ๒.๑  การวางฎีกาของแต่ละหน่วยงานล่าชา้  ไม่
เป็นไปตามก าหนด 
    ๒.๒  การวางฎีกาของแต่ละหน่วยงานมาโดยเอกสาร
ประกอบฎีกาไม่ถูกตอ้งและครบถว้น 
    ๒.๓  การวางฎีกาของแต่ละหน่วยงานมาโดยลง
ลายมือช่ือไม่ครบ 
๓.   กจิกรรมการจัดซ้ือจัดจ้าง  มีความเส่ียงคือ   
    ๓.๑  การก าหนดราคากลาง/คุณลกัษณะเฉพาะ
ครุภณัฑไ์ม่สมบูรณ์ถูกตอ้ง 
    ๓.๒  ขาดการประสานงานระหวา่งหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้งในการก าหนดความตอ้งการพสัดุ 



๑๘ 
 

 

องค์ประกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรุป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กองการสาธารณสุข 
งานด้านส่ิงแวดล้อม 
    เส่ียงต่อการเกิดปัญหาภาวะโลกร้อนเน่ืองจาก 
    -ปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเกิดข้ึนในพื้นท่ีไม่ลดลง, 
     ประชาชนในพื้นท่ียงัมีการเผาฟางขา้วและ 
     เศษวชัพืชหลงัฤดูเก็บเก่ียวและการเผาป่า 
     ของประเทศเพื่อนบา้น  
 
 

    ๓.๓  หน่วยงานเจา้ของงบประมาณไม่มีการวางแผน
ในการจดัหาพสัดุ/ครุภณัฑ์/การจดัท าโครงการหรือไม่
ด าเนินการตามแผนท่ีก าหนด 
๔.  กจิกรรมการจัดเกบ็รายได้  มีความเส่ียงคือ   
      ประชาชนผูเ้สียภาษีบางรายยงัไม่เขา้ใจการ
เสียภาษีและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ  และไม่ทราบ
ก าหนดเวลาในการเสียภาษี 
๕.  กจิกรรมด้านสถานที ่ มีความเส่ียงคือ   
     สถานท่ีจดัเก็บพสัดุมีไม่เพียงพอและไม่มีการ
ประกนัภยั 
๖.  กจิกรรมสารสนเทศและการส่ือสาร  มีความ
เสียง คือระบบอินเตอร์ยงัมีความล่าชา้ในการลง
ระบบ  ดงัน้ี 

๑. ระบบ  e-GP 
๒. ระบบ  e-Plan 
๓.  ระบบ  e-LASS 
๔. ระบบ GFMIS Web  Online (e-Token keys) 
๕. ระบบเบิกจ่ายตรงสวสัดิการพนกังานส่วน

ทอ้งถ่ิน  (สปสช.) www.nhso.go.th 
๖. ระบบ MCS-WEB 
๗. ระบบ e-pension 

 
กองการสาธารณสุข 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.nhso.go.th/


๑๙ 
 

 

องค์ประกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรุป 

งานด้านสาธารณสุข 
    -ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลจนัจวา้ เส่ียงต่อการ  
     เกิดโรคไขเ้ลือดออก เน่ืองจากค่าร้อยละของบา้น 
     ท่ีพบลูกน ้ายงุลาย  บางหมู่บา้นมีค่าเกิน ๑๐ ,  
     ค่าร้อยละของภาชนะ ในวดัและโรงเรียนท่ีพบ 
     ลูกน ้ายงุลายบางแห่ง มีค่ามากกวา่ 0 
  งานธุรการ 
    -พสัดุเส่ียงต่อการช ารุดเสียหาย เน่ืองจากไม่มี 
     การจดัท าแผนบ ารุงรักษาพสัดุ  
 
กองการศึกษา 
กจิกรรมด้านการศาสนา วฒันธรรมและนันทนาการ  

     เกิดความเส่ียงจากสภาพแวดลอ้มภายในเน่ืองจากการเบิก
จ่ายเงินในการจดักิจกรรมและโครงการต่าง ๆ ไม่ตรงตาม
ความตอ้งการของประชาชนและนโยบายผูบ้ริหาร 
โรงเรียนเทศบาล 1  ( ต้นยาง ) 
กจิกรรมด้านการจัดแบ่งงานตามหน้าทีแ่ละภารกจิงาน 
     เกิด ความเส่ียง  จาก  สภาพแวดล้อมภายนอก  คือ  งาน
การเงินและพสัดุ ยงัไม่มีการกระจายงาน ขาดความช านาญ
เร่ืองระเบียบ จึงท าใหง้านบางคร้ังล่าชา้  
โรงเรียนเทศบาล 2  ( บ้านใหม่ ) 

๑. การส่งเสริมนกัเรียนไม่เตม็ตามศกัยภาพ 
๒. ท าใหภ้าระการสอนและภาระการ างานของครู

เพิ่มข้ึน 
๓. ขาดความคล่องตวัในการปฏิบติังานและขาดทกัษะ

การปฏิบติังาน 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กองการศึกษา 
โรงเรียนเทศบาล ๒  ( บ้านใหม่ ) 

- เร่งจดัหาครูตรงตามวชิาเอก 

- จดัหาบุคลากรเพิ่ม 
จดัอบรมเชิงปฏิบติัการเพื่อเพิ่มทกัษะการท างานให้
มากข้ึน 
ศูนย์พฒันาเด็กเลก็เทศบาลต าบลจันจว้า 
ในการประเมินความเส่ียงจากปัจจยัส่ิงแวดลอ้มทั้ง
ภายนอกและภายในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กเทศบาลต าบล
จนัจวา้ ไดมี้การจดัล าดบัความเส่ียงจากความถ่ีของการ
เกิดความเส่ียง ดงัน้ี  
   ๒.๑ ความเส่ียงในเร่ืองของบุคลากรไม่ช านาญใน
ดา้นของภาระงานท่ีไดรั้บมอบหมาย 
   ๒.๒ ความเส่ียงในเร่ืองบุคลากรไม่เพียงพอต่อภาระ
งานท่ีไดรั้บมอบหมาย อนัเน่ืองมาจากการขาดแคลน
บุคลากรและการเจบ็ป่วยของบุคลากร  
   ๒.๓ การเกิดโรคติดต่อในเด็กนกัเรียนในศูนยพ์ฒันา
เด็กเล็กเทศบาลต าบลจนัจวา้ 
 
 



๒๐ 
 

 

องค์ประกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรุป 

ศูนย์พฒันาเด็กเลก็เทศบาลต าบลจันจว้า 
   ๒.๑  ความเส่ียงในเร่ืองของบุคลากรไม่ช านาญในดา้น
ของภาระงานท่ีไดรั้บมอบหมาย 
   ๒.๒ ความเส่ียงในเร่ืองบุคลากรไม่เพียงพอต่อภาระงานท่ี
ไดรั้บมอบหมาย อนัเน่ืองมาจากการขาดแคลนบุคลากรและ
การเจบ็ป่วยของบุคลากร  
   ๒.๓ การเกิดโรคติดต่อในเด็กนกัเรียนในศูนยพ์ฒันาเด็ก
เล็กเทศบาลต าบลจนัจวา้ 
 
กองช่าง 
กจิกรรมด้านงานซ่อมแซมไฟฟ้า 
     งานไฟฟ้าสาธารณะเป็นงานท่ีตอ้งติดต่อประสาน
ระหวา่งบุคลากรผูป้ฏิบติังานดว้ยกนั/ผูน้ าชุมชนชน/ช่าง
ไฟฟ้าประจ าหมู่บา้น หากมีการสั่งงานโดยการขา้มสายงาน
หรือท างานโดยไม่ไดรั้บมอบหมายจากหวัหนา้งานจะส่งผล
ใหก้ารปฏิบติัไม่เป็นไปตามแผนท่ีไดก้ าหนดไวท้  าใหง้าน
ล่าชา้ งานไม่เป็นไปตามระบบและเกิดความวุน่วายสับสน  
กจิกรรมด้านงานก่อสร้าง 
      สาธารณสมบติัท่ีเป็นโครงสร้างพื้นฐานของประชาชน
ไม่ไดรั้บการดูแลรักษา ซ่ึงท าใหสู้ญเสียงบประมาณในการ
บูรณะซ่อมแซมอยูเ่สมอ 
กจิกรรมด้านงานการค านวณประมาณการช่าง               
     มีการประเมินผลความเส่ียงยงัไม่ครอบคลุม เน่ืองจาก
การด าเนินงานเป็นไปดว้ยความเร่งด่วน กระชั้นชิด ขาดการ
วางแผนการด าเนินงาน และการค านวณราคาข้ึนอยูก่บัราคา
กลางทอ้งตลาด 
กจิกรรมด้านการจัดท าเอกสาร 
     งานดา้นการบริหารจดัการเอกสารจ าเป็นตอ้งเป็นงานท่ี
ตอ้งใชค้วามละเอียด รอบคอบ ในการจดัท า จึงจะน าไปสู่
การท างานท่ีมีประสิทธิภาพ หากมีการมอบหมายหนา้ท่ี
ความรับผดิชอบนอกเหนือจากงานจดัการเอกสาร จะท าให้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
กองช่าง 
การประเมินความเส่ียงของกองช่าง พบวา่ตอ้งมีการ
บริหารจดัการบุคลกรภายในองคก์ร การบริหารงาน
เอกสารท่ีไม่ไดเ้ก่ียวเน่ืองต่อหนา้ท่ีความรับผดิชอบ อีก
ทั้งการตอ้งส่งเสริมพฒันาใหเ้จา้หนา้ท่ีมีความรู้ท่ี
เก่ียวขอ้งอยา่งสม ่าเสมอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๑ 
 

 

องค์ประกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรุป 
เกิดความล่าชา้ส้ินเปลืองงบประมาณในการจดัซ้ือวสัดุ
อุปกรณ์ส านกังาน 
กจิกรรมด้านการซ่อมแซมบ ารุงรักษา 
     การซ่อมแซมบ ารุงรักษาเคร่ืองจกัรกลทุกชนิดภายใน
ส านกังานเทศบาลต าบลจนัจวา้ จ  าเป็นตอ้งมีบุคลากร ผูท่ี้มี
ความรู้และความช านาญโดยไม่จ  าเป็นตอ้งด าเนินการจา้ง
เหมาบุคคลภายนอกเพื่อซ่อมแซมฯ 
 
กองการประปา 

๑. ระบบท่อเมนและหอถงัประปาเพิ่มข้ึนแต่บุคลากรมี
เท่าเดิม 
๒. ขาดพาหนะท่ีใชเ้ดินทางตรวจซ่อมประปาโดยเฉพาะ 
๓. ตวัอยา่งน ้าดิบท่ีส่งตรวจคุณภาพท่ีประปาบา้นสัน

หลวง ม.๑๐   ต.จนัจวา้ใต ้  มีค่าเหล็กเกินกวา่มาตรฐาน 
๔. ตวัอยา่งน ้าประปาท่ีส่งตรวจคุณภาพจากระบบการ

ผลิตน ้าประปาสันวดั (ป่าสักหลวง)    ซ่ึงตรวจพบมีปริมาณ
แบคทีเรียชนิดโครลิฟอร์ม เกินค่ามาตรฐาน 
๕. ประปาบา้นหนองครกเป็นระบบประปาเก่าจึงท าให้

แรงดนัน ้าไม่แรงท าใหเ้กิดปัญหาแก่ผูใ้ชน้ ้ าในช่วงเวลาเชา้-
เยน็ 
๖. ระบบการผลิตน ้าประปาบา้นสันหลวงเป็นระบบ

ประปาเก่ามีความช ารุด 
๗. รายไดค้่าน ้าประปายงัมีไม่เพียงพอในการ

บริหารงานยงัตอ้งรับเงินอุดหนุนจากเทศบาลต าบลจนัจวา้ 
๘. ระบบท่อจ่ายน ้ามีอายกุารใชง้าน  ๒๐ ปี   จึงช ารุด

และไม่สามารถทนแรงดนัน ้าไดท้  าใหท้่อแตกบ่อยคร้ัง 
๙. บุคลากรท่ีรับผดิชอบดา้นการผลิตและบริการขาด

องคค์วามรู้และไม่พนกังานท่ีเป็นขา้ราชการรับผดิขอบ
โดยตรง บุคลากรท่ีมีอยูใ่ชบุ้คลากรจากกองช่างซ่ึงมีภารกิจ
มากอยูแ่ลว้ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
กองการประปา 

๑. เน่ืองจากกองการประปาเป็นการประกอบ
กิจการแบบเทศพาณิชย ์งบประมาณในการบริหารงาน
บางส่วนยงัตอ้งขอรับการอุดหนุนจากเทศบาลต าบล
จนัจวา้  หากในปีงบประมาณนั้นงบประมาณเงิน
อุดหนุนไม่เขา้ตามเป้าหมายท่ีก าหนดไวก้็จะส่งผลต่อ
การบริหารกิจการประปา 

๒. และเน่ืองจากเทศบาลต าบลจนัจวา้เป็น
เทศบาลขนาดกลางใหบ้ริการน ้าประปาทั้งสองต าบล
และปัจจุบนัมีจ านวนผูใ้ชน้ ้ าประปาเพิ่มมากข้ึนและมี
แนวโนม้จะเพิ่มข้ึนอีกในอนาคตแต่เน่ืองจากบุคลากรมี
จ านวนเท่าเดิมจึงท าใหใ้นบางคร้ังไม่สามารถ
ปฏิบติังานไดท้นัเวลา 

๓. โรงผลิตน ้าประปาบางแห่งไดรั้บการถ่ายโอน
มาจากคณะกรรมการบริการกิจการประปาหมู่บา้นและ
ตรวจพบวา่ระบบประปามีความช ารุดส่งผลกระทบต่อ
การผลิตน ้าประปา 

๔. เน่ืองจากพื้นท่ีเทศบาลต าบลจนัจวา้เป็นพื้นท่ี
บริเวณกวา้งในการออกปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ียงัขาด
ยานพาหนะในการออกส ารวจซ่อมแซมท่อประปาและ
ระบบผลิตน ้าประปาซ่ึงมีระยะทางท่ีห่างไกลกนั ซ่ึง
ขณะน้ีมีเพียงรถจกัรยานยนตเ์พียง  ๑  คนั ท่ีใชใ้นการ
ปฏิบติังานท าใหก้ารปฏิบติังานล่าชา้ไม่ทนัต่อ
เหตุการณ์ 

 



๒๒ 
 

 

องค์ประกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรุป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หน่วยตรวจสอบภายใน 
     มีการก าหนดวตัถุประสงคข์องหน่วยงานอยา่งชดัเจน  
สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคใ์นองคก์ร   ท าใหก้ารปฏิบติังาน
มีความส าเร็จตามงบประมาณและทรัพยากรท่ีไดรั้บจดัสรร       
การประเมินความเส่ียงไดพ้ิจารณาจากกิจกรรมท่ีส าคญัของ
หน่วยงานเพื่อถือปฏิบติั   มีกลไกในการด าเนินงาน เช่น  มี
การจดัท าแผนการปฏิบติังานใหส้อดคลอ้งกบับุคลากร  มี
การมอบหมายงานอยา่งเหมาะสม  เพื่อใหส้ามารถปฏิบติั
หนา้ท่ีไดอ้ยา่งราบร่ืน 
 

๕. จากการทดสอบคุณภาพน ้าประปาใน
ปีงบประมาณท่ีผา่นมายงัพบส่ิงปนเป้ือนในน ้าประปา
และน ้าดิบเกินกวา่มาตรฐานอาจส่งผลต่อสุขภาพของผู ้
อุปโภค – บริโภคน ้าประปา 

๖. กองการประปาเป็นหน่วยงานยอ่ยและเป็น
หน่วยงานใหม่ในเทศบาลต าบลจนัจวา้ จึงยงัไม่มี
ส านกังานท่ีตั้งเป็นท่ีถาวรท าใหข้าดพื้นท่ีบริเวณในการ
ปฏิบติังานและยงัขาดตูใ้นการจดัเก็บเอกสารส าคญัทาง
การเงินและทางธุรการ เช่น ฎีกาเบิกจ่ายเงิน และ
ใบเสร็จค่าน ้าประปา ฯ อาจท าใหเ้อกสารไดรั้บความ
เสียหายและสูญหาย 
 
หน่วยตรวจสอบภายใน 
     หน่วยตรวจสอบภายในมีการประเมินความเส่ียง
ตามวธีิการท่ีก าหนดไวใ้นค าแนะน า    มีการน า
มาตรฐานการควบคุมภายในมาใช ้ พบวา่มีขอ้จ ากดัท่ี
ไม่สามารถเพิ่มจ านวนบุคลากรได ้ ซ่ึงอาจมีผลกระทบ
ต่อการปฏิบติังาน  เน่ืองจากงานตรวจสอบภายในเป็น
งานท่ีตอ้งใชค้วามรู้เฉพาะดา้น  มีมาตรฐานในการ
ปฏิบติังานท่ีก าหนดไวต้ามหลกัสากล  และตามท่ี
กรมบญัชีกลางก าหนดไว ้ นอกจากน้ียงัตอ้งวางบทบาท
ในการใหค้  าแนะน า  เป็นท่ีปรึกษาแก่ทุกหน่วยงานใน
สังกดัอีกดว้ย 

 


